Acta número um de 2004
Dado haver falta de quórum para realizar a reunião convocada para trinta de Abril de
dois mil e quatro, convocada através da convocatória individual de dezanove de Abril de dois
mil e quatro e edital afixado na mesma data, adiou-se a reunião para dez de Maio de dois mil e
quatro.
Assim, ao décimo dia de Maio de dois mil e quatro pelas vinte e uma horas, realizou-se
uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, na sede da Junta de Freguesia.
Aberta a sessão pelo senhor Presidente de Mesa e feita a chamada verificou-se a falta do
Sr. Hélder Manuel Dias Ferreira Gomes, não tendo este apresentado a justificação para a sua
falta, dando-se de seguida inicio à ordem de trabalhos.

Período antes da ordem do dia:
1º Leitura e aprovação da acta da última Assembleia de Freguesia:
O senhor Ilídio Manuel leu a acta da referida reunião. Após a leitura, o senhor
Presidente da Mesa colocou a acta a votação tendo esta sido aprovada por unanimidade.

2º Outros assuntos de interesse
O senhor Presidente da Mesa deu a palavra aos membros da assembleia:
O senhor António Mendes solicitou esclarecimento sobre os valores das taxas de
ligação do saneamento, dado existirem preços diferentes para casas que estão situadas frente a
frente.
O senhor Presidente da Junta informou que existem realmente dois preços: um
até seis metros e outro a mais de seis metros. Como o colector passa de um dos lados da estrada
a casa mais próxima paga menos e a mais distante mais. De qualquer modo, esta taxa é uma
taxa camarária, na qual a Junta de Freguesia não pode intervir.
A Dra. Sandra Ferreira, solicitou um caixote do lixo para a rua 25 de Abril nos
Matos da Ranha, dado existir um morador próximo, que leva o caixote existente nesta rua para
outra localização.
Solicitou, ainda, que fosse terminado o asfaltamento que une os asfaltamentos
novos com os antigos, já que se verificam grandes desníveis.
O senhor Presidente da Junta informou que estas partes irão ser calcetadas para
eliminar os desníveis.
O Sr. Armindo Mendes solicitou a reparação das várias estradas da freguesia, e
que, a reparação dos buracos fosse mais bem feita de forma a não acontecer o que acontece
actualmente: os buracos são mal reparados e passados poucos dias voltam a abrir.

O Dr. Manuel Ferreira abordou o processo da praia fluvial e colocou as
seguintes questões ao senhor Presidente da Junta:
- Se a agua será suficiente no período do verão?
- Se as entidades competentes foram ouvidas, nomeadamente a “Hidráulica”?
- Se existem pareceres técnicos rigorosos?
O senhor presidente da Junta disse que o processo está a ser acompanhado por
um arquitecto e pela câmara municipal, que não foram pedidos pareceres a técnicos nem a
“Hidráulica”, mas que a praia fluvial irá ter, certamente, um resultado positivo. Na sua opinião
se forem pedidos pareceres poderam ser levantados entraves desnecessários e burocracias que
prejudiquem a obra. Disse, ainda, que esta obra além de servir de praia fluvial, vai servir de
regadio para a zona agrícola ali existente e como zona de lazer a mata da capela de Santo
António.
O Dr. Manuel Ferreira disse que a intenção da junta será a melhor, mas que só se
ganhará em acautelar, ouvindo as entidades competentes e fazendo um estudo verdadeiramente
aprofundado.
Este membro questionou ainda a Junta acerca do asfaltamento da estrada de
Vermoil à Ranha de S. João pedindo datas para a execução da obra.
O senhor Presidente da Junta respondeu que:
- Vai ser reiniciado o alargamento muito brevemente;
- Ainda não foi adjudicado o asfaltamento;
- Irá ser feito inicialmente o saneamento, já a partir de Junho;
- A sua previsão para o asfaltamento será para o segundo semestre de 2005.

Para terminar o Dr. Manuel Ferreira comentou o mau e péssimo estado em que
se encontram várias estradas principais da freguesia de Vermoil e solicitou que fosse feito um
voto de protesto a apresentar na Câmara Municipal pelo mau estado e degradação das seguintes
estradas:
- Estrada de Vermoil à Ranha de S. João;
- Estrada de Vermoil aos Matos da Ranha;
- Estrada de Vermoil à Mata do Casal Galego;
- Estrada da Canavieira ao Pocejal.
O senhor Presidente da Mesa colocou o voto de protesto a votação tendo este
sido aprovado por unanimidade.

Período da ordem do dia:
1º Intervenção do presidente da Junta para informações diversas:
Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta, que relatou a actividade da junta
desde a última Assembleia de Freguesia:
- Foi ensaibrada a estrada do Casal da Ordem ao Pocejal e colocadas algumas manilhas;
- Foi ensaibrada a estrada do Ribeirinho à Venda Nova;

- Foi realizada a limpeza de valetas e cortadas as ervas;
- Foram feitos alargamentos e empedramentos nas estradas; dos Pedrosos; Soalheiras; e
da Chieira ao Arneiro do Pisão;
- Foi ensaibrada para asfaltamento; a rua do Vale do Lobo; a travessa do Vale do Lobo;
e a rua do Vale Agua;
- Na rua do cemitério de Vermoil está a ser realizado o alargamento e a colocação do
saneamento;
- Junto à Igreja Velha foi colocada uma meia-rotunda;
- Foi iniciado o alargamento da estrada de Vermoil ao Outeiro da Ranha;
- Foram colocadas mais 200 manilhas na estrada de Vermoil à Gafaria e neste troço foi
concluída a colocação de lancil;
- A escola da Cálvaria está a ser restaurada de forma a receber os ATL’s;
- Na pré-escola da Ranha foi feito um espaço exterior parcialmente fechado;
- Em Vermoil está a ser preparado um novo parque infantil;
- Foi reparada a Fonte do Sobral;
- Na capela de Santo António decorre a construção de casas de banho e foi feita limpeza
na mata;
- Vai ser colocada iluminação na zona da Capela de Santo António;
- Irá ser adquirida mais uma parcela de terreno para a praia fluvial.

2º Apreciação e votação do relatório e contas de 2003:
O senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta que leu e explicou
detalhadamente o relatório de contas de dois mil e três, prestando os esclarecimentos que a
assembleia foi solicitando. De seguida o Sr. Presidente da Mesa colocou o referido relatório a
votação, o qual foi aprovado por unanimidade.

3º Discussão, analise e eventual deliberação de preços de terrenos para campas e
jazigos no cemitério de Vermoil:
De novo foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que propôs a seguinte tabela de
preços para os cemitérios de Vermoil e Matos da Ranha:
- Compra de terreno nos Matos da Ranha e na parte nova do cemitério de Vermoil:
500,00 € (quinhentos euros);
- Compra de terreno na parte antiga do cemitério de Vermoil: 400,00 € (quatrocentos
euros);
- Abertura de cova normal: 90,00 € (noventa euros);
- Abertura de cova dupla: 120,00 € (cento e vinte euros);
- Levantamento de ossadas: 60,00 € (sessenta euros);
- Transladações: 150,00 € (cento e cinquenta euros);
- Casa mortuária até doze horas: 15,00 € (quinze euros);
- Casa mortuária por cada vinte e quatro horas: 30,00 € (trinta euros);

Após alguns esclarecimentos o senhor Presidente da Mesa colocou esta proposta a
votação da assembleia tendo este sido aprovada por unanimidade.

4º Período para intervenção do público assistente:
Não existiram intervenções.
Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão.
Lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente assinada,

